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 6من  1صفحة 
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  وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة   ةالطالب ابنيت

 :يلياإلجابة الصحيحة مما  اريالسؤال األول: اخت

 
 ................  اليت أمامك خريطة نوع اخلريطة -1
 زراعية  د   مناخية   ج  نبات طبيعي  ب  تضاريسية  أ

 تُِعده السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية.   حمددا ، ......هو جمموعة من القواعد العامة اليت تنظم شيئا  ..... – 2
 اإلدارة  د   القضاء  ج  الثقافة  ب  النظام  أ

 ضمن األنظمة األساسية. ه عام...........  اململكة العربية السعودية للحكم يفلنظام األساسي صدر ا – 3
 1415 د   1414 ج  1413 ب  1412 أ

 نشأة جملس الوزراء إىل عهد امللك عبد العزيز آل سعود عندما أسس ................. تعود  – 4
 جملس الشورى د   جملس الوزراء  ج  جملس الوكالء  ب  اجمللس األهلي  أ

 نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية ...........  –5
 سلطنة   د   ملكي  ج  إمرباطوري  ب  مجهوري   أ

 يتخذ جملس الوزراء من مدينة ..............مقرا  له. – 6
 الرايض د   جدة  ج  الطائف  ب  مكة املكرمة   أ
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   .يتألف جملس الشورى من ............. عضوا  – 7

   إىل ).......( منطقة إدارية. قسمت اململكة العربية  –8
 13 د   14 ج  15 ب  17 أ

 عام. من كل ............... يوم حتتفل اململكة العربية السعودية ابليوم الوطين لتوحيدها يف – 9
 أغسطس 30 د   يوليو   25 ج  مارس   21 ب  سبتمرب   23 أ
 عن اإلنسان من سلوك وآداب تعرب عن قيم اجملتمع ومبادئه وهويته.  ر..................هو جمموعة ما يصد – 10

 عند اجملموعات البشرية منذ القدم.............ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا  وثيقا بكل معاين اخلري واحلب  – 11
 املسؤولية   د   املتطوع  ج  العمل التطوعي  ب  التطوع  أ
  توي ........... على الرموز اليت متثل الظواهر واملعامل على اخلريطة. ي  – 12

 مفتاح اخلريطة   د   عنوان اخلريطة   ج  مقياس الرسم   ب  إطار اخلريطة  أ
  ............... :من طرق نقل اخلريطة يدواي   – 13

  ساحةامل د   الشف  ج  العارض الضوئي  ب  احلاسب  أ
 صورة جلزء من سطح األرض، تُلتقط بواسطة الطائرات، أو املناطيد املزودة آبالت تصوير. ............... – 14

نظام حتديد املواقع  ج  اخلريطة  ب  الصورة اجلوية  أ
 األقمار الصناعية د   ( GPSالعاملي )

 . متثل أنواع النبااتت الطبيعية املختلفة، وتوزيعها ............. ئطاخلرا –15
 السكانية  د   التضاريسية  ج  النبات الطبيعي   ب  املناخية  أ
 . برانمج )كن عوان(: ............عن اجلهة املسؤولة  – 16

اجلمعية السعودية للعمل   ب  وزارة احلج والعمرة  أ
اجلمعية اخلريية  ج  التطوعي 

املديرية العامة للدفاع  د   للطعام 
 املدين 

 يتوىل ..................توثيق األنظمة السعودية وحفظها وإاتحتها، وذلك ضمن اختصاصاته األساسية.  – 17

 يعقد جملس الشورى جلسة دورية كل...........على األقل.  –18
 شهرين   د   شهر   ج  ثالث أسابيع  ب  أسبوعني   أ
 تصاصات جملس الوزراء: ........................................... من اخ –19

مراجعة األنظمة  د  مراجعة اخلطة العامة  ج مناقشة اخلطة العامة   ب اإلشراف على تنفيذ  أ

 مائة ومثانني د   مائة وسبعني  ج  مائة وستني  ب  مائة ومخسني  أ

 التطوع  د   املسؤولية  ج  الذوق العام  ب  األومسة الوطنية      أ

املركز الوطين للواثئق  ج  ناطق نظام امل ب  اجمللس األهلي  أ
 جملس الشورى  د   واحملفوظات 
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القرارات واللوائح 
 واألنظمة. 

للتنمية االقتصادية  
 واالجتماعية. 

للتنمية االقتصادية  
 واالجتماعية. 

 واللوائح. 

 
   وسيلة لتمثيل سطح الكرة األرضية أو جزء منه بظواهره الطبيعية والبشرية على لوحة مستوية.   –20

   .: .....................خريطة ُتصّنف خريطة فتوحات حممد القاسم الثقفي على أهنا – 21

    تضاريسية   أ
 خريطة سياسية  د   النبات الطبيعي   ج  اترخيية   ب

 يتألف جملس الوزراء من الرئيس، وانئب الرئيس، والوزراء العاملني، و..........................    – 22

وكيل اإلمارة   ج  انئب األمري  ب  أمري املنطقة   أ
الوزراء األعضاء  د   واحملافظني 

 املعينني 
 . سنواتيعاد تشكيل جملس الوزراء يف اململكة العربية السعودية كل ........... – 23

 ست  د   مخس   ج  أربع   ب  ثالث   أ
 ضمن أعضائه.  جملس الشورىه تقرر فيه تعيني .............امرأة سعودية لعضوية 1434عام األمر امللكي  صدر –   24

 ستني   د   مخسني   ج  أربعني  ب  ثالثني  أ
 إىل عدة إمارات.  ه نظام..........الذي ُقسمت مبوجبه اململكة العربية السعودية إداراي  1359يف عام صدر  – 25

  الوالايت  د   البلدايت  ج  املناطق  ب  األمراء  أ
 . احلضاري: ................ السلوكختالف اليوم الوطين واليت  حتدث يف مثلة املمارسات اليتمن أ – 26

استذكار جوانب  أ
حسن استعمال  ج  خمالفة أنظمة املرور ب  التاريخ 

إبراز املنجزات  د   العلم الوطين
 احلضارية 

 ه. صدر نظام املناطق يف اململكة العربية السعودية عام...........  – 27

 ..............  :جملس الشؤون االقتصادية والتنمية من أجهزة –28

اجمللس األعلى  د   جملس الوزراء  ج  جملس املنطقة   ب  جملس الشورى  أ
 للقضاء 

 خطوط الطول ودوائر العرض  عبارة عن.............. – 29
 اإلطار  د   عنوان اخلريطة   ج  شبكة اإلحداثيات   ب  مفتاح اخلريطة   أ
  حتديد اجلزء الذي متثله اخلريطة من فوائد ................... – 30

نظام حتديد املواقع  أ
((GPS  علم املساحة  د   اخلرائط  ج  الصور اجلوية ب 

 1444 د   1333 ج  1413 ب  1412 أ
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   .أصبح عدد الوزرات يف اململكة العربية السعودية .........وزارة – 31
 30 د   22 ج  18 ب  13 أ
 من أعمال التطوع :..........................  – 32

مشاهدة مبارايت كرة  ج  أداء الواجبات املدرسية   ب  زايرة املكتبات    أ
 القدم 

االلتحاق بربامج  د  
 الكشافة املدرسية 

 . أي مكان على سطح األرض بدقة عالية تنظام مرتابط يساعد على حتديد إحداثيا.................. – 33
 اإلجتاه  د   مفتاح اخلريطة  ج   GPS ب  اإلطار  أ

 
 مهمة ............متابعة عمل األقمار ومراقبته مراقبة مستمرة، من أجل أن يكون حساب اإلحداثيات حسااب  دقيقا.  – 34

قسم األقمار  ج  GPS ب  قسم التحكم  أ
 قسم املستخدم د   الصناعية  

هو العلم الذي يبحث يف طرق خمتلفة لتمثيل سطح األرض، وماعليه من مظاهر طبيعية أو بشرية،  ............علم  – 35
 وتوقيعها على خرائط مبقياس رسم حمدد يوافق الغرض الذي أُنشئت اخلريطة من أجله.

 اخلرائط البشرية  د   املساحة  ج  اجلغرافيا  ب  اخلرائط الطبيعية   أ
 املساحة .......... تعين حتديد نقط على سطح األرض للمساحات الشاسعة مع األخذ يف احلسبان كروية األرض. – 36

 التفصيلية  د   الطبوغرافية  ج  املستوية  ب  اجليوديسية   أ
البحرية, مثل: احمليطات  املساحة............تتناول القياس والوصف للخصائص الطبيعية لألجزاء القابلة للمالحة  – 37

 والبحار.

 أفضل أنواع مقاييس الرسم املقياس...............   –38
 النسب  د  الكسري   ج  الكتايب  ب  اخلطي  أ
 هام يف األعمال اإلسعافية من جماالت برانمج................. اإلس – 39

 كن عوان   د  تكاتف  ج  إطعام   ب  تطوع  أ

 .........عمل حمدد يقوم على مبادرة ذاتية بدوافع دينية أو أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية..... – 40

 
 
 

 مقياس الرسم   د   االجتاه  ج  مفتاح اخلريطة   ب  اإلطار  أ

 التفصيلية  د   األرضية ج  املالحية   ب  الفلكية  أ

 املبادرة  د   العمل التطوعي  ج  العمل اجلماعي  ب  تطوع فردي  أ

نصف درجة 
 لكل فقرة 
20 
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 ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة و  , أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة   يضعالسؤال الثاين:

 خاطئة صحيحة العبارة  م
  ب  أ التطوع ابلتربع ابلدم الخيدم الوطن. 41
  ب  أ تنوعها. إختالف املعلومات اليت تقدمها اخلرائط أدى إىل  42
  ب  أ األماكن على سطح األرض بدقة عالية.  ( GPSدد أجهزة )ي 43
  ب  أ من واجبات املواطن السعودي أن يكون له انتماء ووالء لوطنه, ومليكه.  44
  ب  أ اللغة العربية مصدر فخر وطين يف اململكة العربية السعودية. 45
  ب  أ اإلجنازات ليست من مقومات اهلوية الوطنية. التميز يف الدراسة وحتقيق  46
  ب  أ من مسؤوليات أمري املنطقة العمل لتطوير املنطقة.   47
  ب  أ يكون لكل منطقة أمري وانئب أمري. 48

 
 ملا أييت:  يعلل السؤال الثالث:

 )نصف درجة ( علم اململكة ال ينكس أبدا. -أ
 يتضمن شعار التوحيد .ألنه 

 )نصف درجة (  فسري احتفال اململكة العربية السعودية ابليوم الوطين. -ب

تقديرا للجهود اليت قام هبا املؤسس ، تعميق االنتماء واالوالء للوطن ، استذكار جوانب التاريخ والرتاث الوطين واالس       
 واملبادئ اليت تقوم عليها اململكة 

 )نصف درجة ( األومسة امللكية يف جماالت خمتلفة.منح .- ج

متنح االومسة السعودية أبوامر ملكية تكرميا وتقديرا ملن قام أبعمال جليلة او لتخليد وقائع مهمة او لتسجيل مناسبات    
 ذات قيمة وطنية 

 )نصف درجة (  إنشاء جملس الشورى. -د

 لتحقيق مبدأ الشورى االسالمي
 
 
 
 
 
 

ثالث ارابع  
 لكل فقرة 
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 اخلريطة والصورة اجلوية من حيث : قارين بني 
 
 

 
 
 
 
 

 عن األسئلة التالية: يبأج :رابعالسؤال ال
 ) درجة (  ؟(GPSنظام حتديد املواقع ) افوائدم.-أ

توجيه االعمال   –عرض اخلرائط واملخططات  –ارشاد السفن والطائرات  –حتديد املواقع بدقة  –حتديد اجتاه القبلة 
 ارشاد الرحالني وارشاد سائقي األجرة  –العسكرية 

 ) درجة ( ؟فوائد التطوع على الفردما -ب
 املهارات واخلربات  –التواصل  –استثمار وقت الفراغ  –الثقة ابلنفس  –الثواب واالجر  –حتمل املسؤولية     
 ) درجة (  مظاهر الذوق العام.أذكري  – ج

  تقدير االخرين –إحرتام أسبقية االخرين  –االبتسامة  –النظافة العامة  –خفض الصوت  –افشاء السالم 

 

 
 

 وفقك هللا. انتهت األسئلة ,,,,, 
 
 

 )نصف درجة ( الصورة اجلوية  )نصف درجة ( اخلريطة
 متثيل ملا تعرب عنه  -
 حتتاج ملفتاح رموز-

 متثل جمموعة منتقاه من 
 العناصر        

   

 واقع 
 الحتتاج اىل مفتاح رموز
 شاملة جلميع العناصر  

    3 
3 

    3 
3 


